
  

    
  

     
  

      

 
   

  
    

      
   

     
   

     
   

   
    

   

    

   
    

   
      

  
    

   
   

    
 

Anita – Terminologian grand old lady ja Vaasan viestintä-
tieteiden uranuurtaja 

Tämä teos on julkaistu professori (emerita) Anita Nuopposen kunniaksi. Se ei ole perin-
teinen juhlakirja, jossa jokainen kirjoittaja esittää muisteloita eläkkeelle jäävästä henki-
löstä, vaan Anitalle tyypilliseen tapaan opetukseen ja opettajille suunnattu vankka tieto-
paketti. Olennaisena osana kirjassa on Anitan oma artikkeli Systemaattinen käsiteanalyysi 
tutkijan työssä. Lisäksi usea muukin artikkeli teoksessa on saanut innoituksensa Anitan 
tutkimuksesta ja opetuksesta. 

FT KTM Anita Nuopponen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan kansainvälisen uran termino-
logisen tutkimuksen ja käsiteanalyysin kehittämisen parissa. Hänen käsiteanalyysiä kos-
keva väitöskirjansa on ollut pitkään loppuunmyyty, ja se on kulunut muun muassa erilai-
sia tietojärjestelmiä kehittävien ammattilaisten käsissä. Anitalla on myös ollut tärkeä rooli 
suomalaisen terminologian opetuksen saralla. Hän on uransa aikana monin tavoin kehit-
tänyt ja tukenut terminologian opetusta ja koulutusta Suomessa ja Pohjoismaissa sekä 
perehtynyt myös käytännön terminologiatyöhön. Omimmillaan Anita on ollut rakenta-
massa terminologiseen tutkimukseen liittyviä verkostoja, ja etenkin Pohjoismaiselle yh-
teistyölle Nordtermin muodossa on hänen toiminnallaan ollut suuri vaikutus. 

Toinen tärkeä työsarka Anitan työuralla Vaasan yliopistossa on ollut viestintätieteiden 
oppiaineen rakentaminen ja kehittäminen. Erityisesti verkkoviestinnän vahva integrointi 
viestintätieteisiin ja teknisen viestinnän koulutusohjelman kehittäminen yhdessä tietotek-
niikan ja tietojärjestelmätieteen kanssa ovat osoituksia Anitan ennakkoluulottomasta suh-
tautumisesta teknologiaan. Anita on Internetin suomalaisia pioneereja, ja hän on toimin-
nassaan aina korostanut teknologian merkitystä humanistisilla aloilla. Tässä suhteessa 
Anita on ollut edellä aikaansa. Esimerkiksi hänen ylläpitämänsä videokonferenssipalvelu 
CU-SeeMe oli kansainvälinen kohtauspaikka verkossa kauan ennen sosiaalista mediaa. 
Näin ollen ei olekaan yllättävää, että Anita oli Suomen ensimmäinen teknisen viestinnän 
professoriksi nimitetty henkilö. Oppiaineen hallintotehtävissä Anita on hyödyntänyt sekä 
tutkijan taitojaan että pohjakoulutustaan, mutta ennen kaikkea hyviä ihmissuhdetaitojaan, 
joihin kuuluu lämmin suhtautuminen jokaiseen, ihmisten kuunteleminen ja kaikenlainen 
huomioon ottaminen. 

Kansainvälisyys on myös osa Anitan persoonaa. Terminologian alkulähteillä Wienissä 
hän on vieraillut useaan otteeseen tutustumassa arkistoihin ja tekemässä omaa tutkimus-
taan. Hänellä on myös ollut, ja on edelleen, aktiivinen rooli terminologiaan ja kieliresurs-
seihin liittyvän kansainvälisen ISO TC37 -standardin kehittämisessä. Kiinnostus kieliin 
ja kulttuureihin on vienyt Anitan laajalti paitsi työ- ja vapaa-ajan matkoille, myös kan-
nustanut monipuolisiin kieliopintoihin. Yliopisto-opinnoissaan opiskelemiensa kielten, 
ainakin ruotsin, englannin ja saksan lisäksi, Anitan kielitaito ulottuu ranskan, espanjan, 
grönlannin, islannin ja turkin kieliin. Japanin kielellä ja kulttuurilla on Anitan sydämessä 
erityinen paikka: tästä ovat osoituksena Tukholman yliopiston vaatimusten mukaiset kie-
liopinnot ja lukuisat matkat Japaniin. Japanin kulttuuria Suomessa Anita on edistänyt 
muun muassa Suomen Japanin Instituutin säätiössä. 
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Keskeinen piirre Anitan uralla ja elämässä ovat suhteet: hänen tutkimuksensa ytimessä 
ovat olleet käsitteiden väliset suhteet, mutta yhtä lailla hänen toiminnassaan on painottu-
nut yhteydenpito eri toimijoiden kanssa, suhteiden luominen ja ylläpitäminen. Suhteiden 
ylläpitämisessä tärkeä foorumi on ollut myös VAKKI ry, jonka toiminnassa Anita on ollut 
aktiivisesti mukana koko yhdistyksen nelikymmenvuotisella taipaleella. Ammatillisesti 
Anitalla on kyky tuoda yhteen ihmisiä, joilla voi olla iloa toisistaan. Myös suhteet opis-
kelijoihin ovat olleet aina lämpimät: hänellä on valtava määrä vuosien varrella ohjattuja 
pro gradu -tutkielmia, joiden aiheet Anita muistaa edelleen. 

Suhteista päästään viljelemiseen ja harrastuksiin, joista kaksi nousee ylitse muiden. Va-
lokuvaus on kulkenut Anitan mukana vuodesta toiseen, ja yhdistettynä puutarhaharras-
tukseen se on tuottanut paljon iloa monille sekä Instagramissa että Pinterestissä. Anitalla 
onkin ilmiömäinen kyky nähdä kauneus yksityiskohdissa. Siitä syntyy hienoja valokuvia 
mutta myös oivaltavaa käsiteanalyyttistä tutkimusta. 

Onnittelemme Anitaa ja toivotamme antoisia eläkepäiviä! 

Anita Nordtermin tapahtumassa kesäkuussa 2015 Reykjavikissa. (Kuva: Niina Nissilä) 
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